MEGHÍVÓ

Spiritual Transformation in Business (STB©) –
Spirituális átalakulás az üzleti életben
Felfedezni a spiritualitás jelentőségét, előnyét és egyedülálló hozzáadott
értékét a szervezeteken belül történő vezetés és innováció részére
A konferencia ideje és helye:
2015. február 26. 9h – 18h (csütörtök)
Magnet Közösségi Ház (Juhar-terem)
(1062 Budapest, Andrássy út 98.,)

Jelentkezés itt.
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Házigazda:
GlobalVisioning.net – www.globalvisioning.net
Társszervezők:
Stratégiakutató Intézet – www.strategiakutato.hu
Gazdaságetika.hu Szerkesztősége www.gazdasagetika.hu
Szakmai támogató szervezet:
Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért, SoL Magyarország
www.solhungary.hu

A konferencia célja:
Kerekasztal beszélgetéssel egybekötött közösségi részvételre, bevonásra alapozott
gondolatséták. A spirituális értékek és gyakorlatok gazdasági életben is kifejtett hatását
feltárjuk a résztvevők és a szakavatott előadók, moderátorok és facilitátorok kíséretében. A
rendezvény során tartott sajtókonferencián a GlobalVisioning.net hivatalosan bemutatkozik
Magyarországon, illetve Közép- és Kelet-Európában.
A három 60 perces előadássorozatot követően 30 perces interaktív Cafébeszélgetés/dialógus következik, ahol a résztvevők egymás felé fordulnak, és kérdéseiket,
gondolataikat egymással megosztják. E beszélgetésen az előadók is aktívan részt vesznek.
Így kívánjuk a kollektív bölcsesség szövedékét alakítani. A Café-beszélgetéseket a SoL
facilitátorai moderálják. A nagyszabású rendezvényt kellemes együtt-lét, nyitott és szabad
társalgás követi.

RÉSZLETES PROGRAM
09:00 – 09:30
Prelúdium: STB© és GlobalVisioning.net – terep előkészítése és körbejárása
LÁSZLÓ András, GlobalVisioning.net, alapító elnök & vezérigazgató.
A felvezetés zenei betétekkel körülvéve + bevezető meditáció.
9.30 -11:00

Első kerekasztal beszélgetés
Témakör: Átalakuló gazdaság & a spiritualitás jelei (bölcsesség & együttérző gazdaság –
compassion based wisdom economy, megosztásgazdaság – sharing economy,
adománygazdaság – gift economy, megszentelt gazdaságtan – sacred economics, …).
Moderátor: MAJOR Gyöngyi & LÁSZLÓ András
● SALAMON János, Magnet Bank, vezérigazgató, az Igazgatóság tagja
Adni jó – akár a máséból is. Közösségi Adományozási Program az első és egyetlen
Magyar Közösségi banknál
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● Dr. habil. GARACZI Imre, Gazdaságetika.hu, főszerkesztő
A megtérülő etika helye a spirituális gazdaságban
● GÁSPÁR Péter, Carbon Solutions Kft., vezérigazgató
Spirituális gondolkodás fontossága a vezetésben és az értékteremtő gazdaságban
● RUZSA Ágota, Tanulószervetek a fenntarthatóságért, SoL Magyarország, elnök
A köz gazdasága: A Lélek JelenLéte. A különállásból a kölcsönös létbe
10.30 -11:00 Café dialógus I.
11.00 - 11:30
Kávészünet. Ekkor ugyancsak lehetőség nyílik arra, hogy az asztalgazdán kívül mindenki más
asztalhoz ülhet, mint ahol volt, és folytatódik a személyes diszkusszió.
11.30 - 13:00

Második kerekasztal beszélgetés
Rövid felvezető lecsendesedés zenével…
Témakör: Vezetés a spirituális értékek mentén (eredeti emberi erőforrás – human resources
revisited, szervezetfejlesztés, valamint az egyén fejlesztése s felhatalmazása – personal
development and empowerment, értékalapú vezetés – values based leadership…).
Moderátor: RUZSA Ágota & LÁSZLÓ András
● VARGA Csaba, c. egyetemi docens, Stratégiakutató Intézet, elnök-ügyvezető
A szakrális vezető és vezetés hipotézise
● MOLNÁR Csaba, Magnet Bank, közösségfejlesztési igazgató, az igazgatóság tagja
Alternatív üzleti modellek transzformáló ereje, egyéni és közösségi megoldások,
felelősségvállalás
● CSÉFFALVAY Gábor, Creanova Kft., alapító vezető
Belülről Vezetés – hitelesség, megújulás, fenntarthatóság
● MAJOR Gyöngyi, közgazdaságtudományok doktora, egyetemi docens
Gazdaság az élet szolgálatában
12.30 -13:00 Café dialógus II.
13.00 - 14:30
Ebédszünet és benne Sajtótájékoztató
14.30 - 18:00

Harmadik kerekasztal beszélgetés – két részben
Rövid felvezető egymásra való hangolódás: mindfulness és zene.
A délután során sokkal nagyobb hangsúlyt kap a résztvevői bevonással történő teremtői
dialógus.
Témakör: Spirituális átalakulás az üzleti életben – kérdőjelek és dilemmák (az STB©-vel
szembeni kételyek, aggodalmak eloszlatása, az STB© jelentése, előnye, és egyedülálló
hozzádott értéke a szervezeteken belül történő vezetés és innováció részére, etikus vezetés –
ethical leadership,...).
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14.30 - 16:00 (első rész)
Moderátor: MAJOR Gyöngyi & LÁSZLÓ András
● DINAI Pál, kulturális kreatív
Hidak a régi és az új paradigma között – avagy: élet a „már nem” és a „még nem”
határán
● POZSONYI Gábor, Magnet Bank, vezérigazgató-helyettes, az igazgatóság tagja
A kultúra megeszi a stratégiát reggelire – miért vagyunk ebben a közösségben
együtt?
● GURNICZ Marianna, Pro Klean – Greenman.hu, üzletágvezető
Társadalmi tudatformálás a vegyszermentes és probiotikus mindennapokért
● Dr. GRANPIERRE Attila, csillagász, a fizikai tudományok kandidátusa
Az Élő Világegyetem és a jövő társadalma a spiritualitás tudományos
megalapozásának fényében
15.30 - 16:00 Café dialógus III.
16.00 - 16:30
Kávészünet. Mozgás. Do-In gyakorlat
16.30 - 18:00 (második rész)
Moderátor: RUZSA Ágota & LÁSZLÓ András
● NÁDORFI Lajos, televíziós operatőr
Találkoztam spirituális üzlettel
● CSABA Beatrix, humánerőforrás rendszerfejlesztő, IACM–CMM fokozatú
tanácsadó, szervezetfejlesztési tanácsadó, mester mediátor
Heuristikaváltás a gazdasági életben
● Dr. ERENT Gábor, erdőmérnök, Accademico di classe MILANO, elnök,
tiszteletbeli elnök
A verseny korlátos feltételei különös tekintettel a hitre és a siker lehetőségére az
EU-ban és Magyarországon
● Dr. BENDA József, Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, főigazgatói tanácsadó
A személyiség egészséges fejlődésének szervezeti feltételei
17.30 - 18:00 Café dialógus IV. Lekerekítés
18:00 - 19.00
Kísérő rendezvény (fakultatív):
Szentesi Ambrus Gábor: Kis szigetek a világpolitika keresztmetszetében c. könyvét bemutatja
Majoros Pál, Heim Péter és Krajcsír Lukács
Házigazda: Garaczi Imre
A bemutató helye: Kis terem.
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A konferenciára jelentkezni az alábbi linken lehet:
https://docs.google.com/forms/d/1DM4hMvvMOfowwwGMm_hJGgV_m65i20CgbeHJziDmhc/viewform
(Ha a link nem működik, kérjük, másolja be böngészőjébe! Köszönjük!)

A jelentkezéssel kapcsolatban segítséget nyújt:
Kovács Ildikó
E-mail: ildiko.kovacs@solintezet.hu

A fény intuíciója

A belső én víziója

Elsődleges Tudat

Bemutatkozik a házigazda szervezet
GLOBALVISIONING.NET – www.globalvisioning.net
A GlobalVisioning.net új globális jövőképet készít elő: a Fenntartható Kiválóság Globális
Spirituális Platformját (FKGSP), angol rövidítéssel: GSPSE (Global Spiritual Platform
of Sustainable Excellence). Ez cégünk egyedülálló és időszerű javaslata (USP = Unique
Selling Proposition). Meggyőződésünk, hogy kulcsfontosságú ahhoz, hogy véglegesen
emelkedjünk ki a válságok sorozatából, ily módon kínálva a világnak új álmot és új
egyességet, és teljesen új narratívát.
További leírást honlapunkra kattintva olvashat.
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